
 

 

CONVOCATÒRIA  MOBILITAT  DOCENT  ERASMUS  (STA)  2016/2017  
  
EL  PROGRAMA  ERASMUS+  
  
El  Parlament  Europeu  va  aprovar  el  programa  Erasmus+  per  al  període  2014-2020,  que  entrà  en  
vigor  l’1  de  gener  de  2014.  El  programa  Erasmus+  s’emmarca  en  l'estratègia  Europa  2020,  dins  
d’Educació  i  Formació  2020  i  en  l'estratègia  Rethinking  Education  i  engloba  totes  les  iniciatives  
d'educació,  formació,  joventut  i  esport.  En  matèria  educativa  abasta  tots  els  nivells:escolar,formació  
professional,ensenyament  superior  i  formació  de  persones  adultes. 
 
Aquest  programa  es  centra  en  l'aprenentatge  formal  i  informal  més  enllà  de  les  fronteres  de  la  UE,  
amb  una  clara  vocació  d'internacionalització  obrint-se  a  tercers  països  amb  l'objectiu  de  millorar  les  
capacitats  educatives  i  formatives  de  les  persones  per  a  l'ocupabilitat  d'estudiants,  professorat  i  
treballadors  i  treballadores.  
 
Els  països  que  es  relacionen  a  continuació  participen  plenament  en  el  programa  Erasmus+:    
  
Estats  membres  de  la  Unió  Europea  (UE):  Alemanya,  Àustria,  Bèlgica,  Bulgària,  Croàcia,  Dinamarca,  
Eslovàquia,  Eslovènia,  Espanya,  Estònia,  Finlàndia,  França,  Grècia,  Hongria,  Irlanda,  Itàlia,  Letònia,  
Lituània,  Luxemburg,  Malta,  Països  Baixos,  Polònia,  Portugal,  Regne  Unit,  República  Txeca,  
Romania,  Suècia  i  Xipre.  Estats  que  no  són  membres  de  la  Unió  Europea:  l’ex  república  iugoslava  
de  Macedònia,  Islàndia,  Liechtenstein,  Noruega  i  Turquia. 

Suïssa  ha  quedat  exclosa  de  participar  en  el  programa  Erasmus+.  
 
 



 

 

Places: 
Escola Massana: 5 
 
Requisits: 
1. Pertànyer al col·lectiu del Personal Docent i per tant, tenir un contracte vigent com a docent amb 
l’Escola Massana  tant en el moment de sol·licitar l'estada com durant el període en què es realitzi 
l'estada a l'estranger.  
 
2. Tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o status de refugiat o apàtrida d'un dels 
estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres 
països de l'Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Suïssa i Croàcia). 
 
3. Ha d'existir un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre l’Escola 
Massana  i  la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. Es pot consultar el llistat 
d’Institucions amb les que l’Escola Massana té acords vigents al nostre web, recordant que aquesta 
convocatòria està dirigida a les Institucions assenyalades amb CFGS. En cas de no existir un acord 
vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat es podrà signar un de nou, sempre i quan 
aquest acord sigui signat per la nostra Coordinació  abans que l'estada es realitzi.  
 
4. La Institució amb la qual es vulgui signar l'acord ha d'estar en possessió d'una Carta Universitària 
Erasmus (veure llista a l'enllaç https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-
for-higher-education-2014-2020_en). 
 
Criteris de selecció: 
Si el sol·licitant compleix els requisits esmentats i mentre hi hagin places vacants, l’adjudicació de 
places serà automàtica sempre que el sol·licitant tingui el vist-i-plau del seu Departament  i de la 
Direcció de l’Escola (la sol·licitud haurà d’estar signada pel Cap de Departament i el Director). 
  
Períodes d’estada: 
Les  estades  de  mobilitat  de  personal  docent    han  de  tenir  una  durada  d’entre  2  dies  a  2  mesos,  
exclosos  els  dies  de  viatge.  El  període  màxim  que  es  finançarà  és  de  5  dies. 
 
Càrrega  lectiva  de  l’estada:  Mínim  de  8  hores  de  docència  setmanals  (per  a  períodes  d’entre  2  i  5  
dies).  
 
Les estades de mobilitat docent Erasmus corresponents al curs 2016/17 es podran dur a terme 
entre l'1 de setembre del  2016 i el 30 de setembre de 2017. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA  
 



 

 

El personal docent rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de 
viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país seguint els següents criteris:  
 
–Viatge 
 
Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i 
el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació: 
 
Entre 100 i 499 km: 180 € per participant 
Entre 500 i 1999 km: 275 € per participant 
Entre 2000 i 2999 km: 360 € per participant 
Entre 3000 i 3999 km: 530 € per participant 
Entre 4000 i 7999 km: 820 € per participant 
Entre 8000 i 19999 km: 1100 € per participant 
 
–Subsistència 
 
Les quantitats dependran del país de destinació: 
 
Grup A: Dinamarca, Holanda, Irlanda, Regne Unit, Suècia: 120€ 
Grup B: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia: 105€ 
Grup C: Alemanya, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Eslovàquia, Letònia, Malta, Portugal: 
90€ 
Grup D: Croàcia, Eslovènia, Estònia, Lituània: 75€ 
 
SOL·LICITUDS	 
 
Presentació de sol·licituds 
Per sol·licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus+ cal: 
 
1. Omplir la sol·licitud adjunta, i que s’informa al web (ha d'anar signada pel professor, pel cap del 
departament,  la Direcció  i per la coordinadora  d'intercanvis del centre). 
2. Adjuntar la carta d'invitació de la universitat estrangera o institució d’educació superior (un e-mail 
també és vàlid) on s'indiquin l'objectiu i les dates aproximades de l'estada. 
3. Presentar-la personalment la Coordinació de Mobilitat Internacional o per correu electrònic a: 
internationalhead@escolamassana.cat  
internacional@escolamassana.cat 
 
Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 28 de febrer de 2017. 
 



 

 

Si arribat el termini de presentació de sol·licituds encara no es disposa de la carta d’invitació de la 
Universitat de destinació, es pot presentar igualment la sol·licitud perquè entri dintre del termini, 
quedarà registrada com a provisional i la concessió de l’ajut no serà definitiva fins que no es 
presenti la documentació necessària. 
  



 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR A LA COORDINACIÓ DE MOBILITAT INTERNACIONAL	 
	 
Per sol·licitar la mobilitat docent:  
 
1. Sol·licitud 
2. Carta (o mail) d'invitació per part de la Institució d’ acollida.  
3. Document staff mobility for teaching mobility agreement, degudament omplert i signat per 
l’entitat de destí. 
 
Un cop concedida la mobilitat i abans de realitzar-la: 
4. Full de dades bancàries degudament omplert  
5. Conveni de subvenció signat 
	 
Un cop realitzada la mobilitat: 
6. Certificat d'estada 	 
7. Programa de docència 
8. Bitllet d'avió i/o targetes d'embarcament 	 
9. Omplir l’Informe - valoració de la mobilitat realitzada mitjançant la Mobility Tool.  
  
 


